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აგროტურიზმის სამართლებრივი ბაზა 

აგროტურიზმის კონცეფცია, ტიპოლოგია 

აგროტურიზმის კონცეფცია 

აგროტურიზმი არის სფერო, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიისა და სოფლის მეურნეობის ერთობლივი 

პროდუქტი წარმოდგენილია ფერმერის მიერ; 

აქცენტი კეთდება აგროტურისტულ შეთავაზებებში სოფლის ჯანსაღი, ადგილობრივი პროდუქტით 

ტურისტული ბაზრის მომარაგებაზე; 

აგროტურიზმი „უკავშირდება“ და „ავსებს“ სოფლის მეურნეობას, ხოლო ფერმერისთვის 

აგროტურისტული ბიზნესი დამატებითი შემოსავლის წყაროა. 

 

 

სქემა 3: აგროტურიზმის ტერმინის ეტიმოლოგია, მ.შნაიდერი 

აგროტურიზმის კონცეფცია და განმარტებები 

"სოფლის ტურიზმი“ არის ურბანული გარემოდან გამგზავრება ქალაქგარეთ რეგიონებში, იმ მიზნით, 

რომ მოგზაურმა ისიამოვნოს და განიცადოს ბუნებრივი სილამაზე, სოფლის მეურნეობის 

მრავალფეროვნება, პატარა ქალაქების სიმშვიდე, კულტურული სიმდიდრე; და გაექცეს ურბანული 

ცხოვრების ზეწოლას, სასიამოვნო გამოცდილების მიღებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით" (Comox Valley, 2010: 14). 

 

აგროტურიზმის განმარტება 



აქტივობა და პრაქტიკა აქტიურ ფერმაში, რაც მიმართულია ვიზიტორთა მოსაზიდად 

 

სოფლის ტურიზმის სპეციფიური ტიპი, სადაც მასპინძლის სახლი წარმოადგენს სასოფლო სამეურნეო 

ობიექტს, მეწარმე/ფერმერი ვიზიტორს აძლევს უფლებას ჩაერთოს სასოფლო სამეურნეო და/ან დამატებით 

სხვა საქმიანობაში. 

 

სოფლის საწარმო, რომელიც ითავსებს როგორც მოქმედ მეურნეობას, ასევე კომერციულ ტურისტულ 

კომპონენტს. 

სოფლის მეურნის და მისი ოჯახის წევრების მიერ განხორციელებული მასპინძლობა/ტურისტული აქტივობა, 

რომელიც უკავშირდება და/ან დამატებით ფერმერული საქმიანობის თანხვედრია. 

ტურისტული პროდუქტები, რაც პირდაპირკავშირში აგრარულ გარემოსთან, აგრო პროდუქტთან და ფერმაში 

დარჩენასთან/აგრო დასვენებასთან. 

რა მოჰყვება ტურიზმის განვითარებას სოფლად? 

ra SeiZleba misces turizmma soflis 

meurneobas da mTlianad sofels 

ra SeiZleba soflis meurneobam 

gaakeTos turistisaTvis 

- soflis infrastruqturis ganviTarebis - aqtiuri dasveneba; 

stimulireba; - ekologiurad sufTa 

- damatebiTi samuSao adgilebis Seqmna produqtebis miReba; 

- soflis ekon. ganviTarebis xelSewoba; - rekreacia (sulieri da 

- mosaxleobis ekologiuri da soc.- fizikuri Zalebis aRdgena); 

kulturuli TviTSegnebis amaRleba; - axali codnisa da 

- siRaribis daZleva; gamocdilebis SeZena; 

- xalxuri rewvis ganviTareba; - mravalferovani turistuli 

- Zveli tradiciebisa da erovnuli momsaxureba; 

memkvidreobis SenarCuneba; - bunebasTan siaxlove; 

- soflis esTetikis gaumjobeseba da - tradiciuli kulturuli 

sasoflo pirobebis integracia memkvidreobis gaziareba. 

- soflis meurneobisaTvis uvargisi  

miwebis aTviseba;  

- migraciebis Semcireba;  

- adgilobrivi meurneobis ganviTareba;  

- biomravalferovnebis dacva. 
 

აგროტურიზმის წინაპირობები საქართველოში 



აგროტურიზმის წინაპირობები საქართველოში 

სქემა 2: აგროტურიზმის განვითარების ეტაპები საქართველოში, 1999-2020 

 

კვლევის მიგნებები 

ტურისტული ღირებულებათა ჯაჭვი 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

                                                                              სქემა 7: აგროტურიზმში ჩართული ინსტიტუტები 

საქართველოს კანონი აგროტურიზმის შესახებ 

კანონი ადგენს აგროტურიზმის სფეროში საქმიანობის განხორციელების ზოგად საფუძვლებს და მისი 

ხელშეწყობის ღონისძიებებს, არეგულირებს აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის 

მინიჭებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს ამ ურთიერთობის 

მონაწილეთა უფლება-მოვალეობებს. 

კანონის მიზანია: 

1999 2004 2005 2015 2019 2019 



ა) სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია, სოფლად ტურიზმის, შესაბამისი ტურისტული პროდუქტებისა და 

მომსახურების, აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; 

ბ) სოფლის და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა ადგილობრივი პროდუქტისა და 

მომსახურების მიწოდების მოკლე ჯაჭვის შექმნის მეშვეობით; 

გ) სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, საქართველოში ფერმერული მეურნეობის 

განვითარებისა და ადგილობრივი პროდუქტის წარმოების ხელშეწყობა; 

დ) საქართველოში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შესაძლებლობების გაძლიერება, მათი ეკონომიკური 

ჩართულობის გაზრდა და დასაქმების ხელშეწყობა, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა; 

ე) რეგიონისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული ყოფის, კულტურული ლანდშაფტის, ავთენტური 

ფორმების, უნიკალური პროდუქტებისა და კერძების პოპულარიზაცია. 

 

აგროტურიზმის კანონპროექტში ტერმინთა განმარტება 

ა) აგროტურისტული საქმიანობა - ფერმერული მეურნეობის ფარგლებში აგროტურისტული მომსახურების 

გაწევა; 

ბ) ფერმერული მეურნეობა - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა ან მიწასთან დაკავშირებული ქონება, 

რომელიც გამოიყენება მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, ფუტკრის და სხვა) 

პროდუქტების წარმოების, გადამუშავებისა და რეალიზაციის მიზნით; 

გ) აგროტურისტული მომსახურება - მოიცავს აგროტურისტული მომსახურების მიმღები პირების მიღებას, 

ფერმერულ საქმიანობაში მათ ჩართვას და ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მიწოდებას; 

დ) ფერმერული საქმიანობა - ფერმერული მეურნეობის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც 

მოიცავს მცენარეული და ცხოველური (მათ შორის, ფრინველის, თევზის, ფუტკრის და სხვა) პროდუქტის 

პირველად წარმოებას ან წარმოებასა და შემდგომ გადამუშავებას ოჯახის წევრების ან/და სხვა პირების შრომის 

გამოყენებით; 

 ე) აგროტურისტული მეურნეობა - უძრავი ქონება, რომელზეც წარმართულია აგროტურისტული საქმიანობა; 

ვ) აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტი - საქართველოს მოქალაქე ან საქართველოში რეგისტრირებული 

კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელსაც ამ კანონით დადგენილი წესით მიენიჭა აგროტურისტული 

საქმიანობის სუბიექტის სტატუსი; 

ზ) აგროტურისტული მომსახურების მიმღები პირი - ფიზიკური პირი, რომელსაც აგროტურისტული 

საქმიანობის სუბიექტი, მისი აგროტურისტული საქმიანობის ფარგლებში უწევს მომსახურებას შესაბამისი 

ანაზღაურების სანაცვლოდ; 

თ) ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი - საქართველოს ტერიტორიაზე ფერმერული საქმიანობის 

შედეგად მიღებული სასურსათო პროდუქტი. 

 

საქართველოს კანონი აგროტურიზმის შესახებ 

მუხლი 4. აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის მინიჭება 

აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის მინიჭებაზე უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოა 

შემოსავლების სამსახური /ფინანსთა სამინისტრო 

აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსი ენიჭება პირს ვინც: 

ა) საკუთრების ან მართლზომიერი სარგებლობის უფლებით ფლობს ფერმერულ მეურნეობას; 

ბ) სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, რეგისტრირებულია ბიზნეს ოპერატორად; 

გ) რეგისტრირებულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ფერმათა/ფერმერთა რეესტრში; 

 აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით, დაინტერესებული პირი, 

რომელიც იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს: 

ა) განცხადებას, განმცხადებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების, ფერმერული მეურნეობის მისამართის და 

სხვა საკონტაქტო მონაცემების მითითებით; 

ბ) ამონაწერს უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრიდან, ფერმერული მეურნეობის საკუთრების ან 

მართლზომიერი ფლობის უფლებით ფლობის თაობაზე; 

გ) სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით 

განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციის დამადასტურებელ 

დოკუმენტს; 



დ) ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემულ ცნობას, ფერმერული ან/და აგროტურისტული 

მეურნეობის არსებობის ფაქტის დადასტურების შესახებ. 

 შემოსავლების სამსახური, დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე, საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან გამოითხოვს ინფორმაციას სტატუსის მაძიებელი პირის 

ფერმათა/ფერმერთა რეესტრში რეგისტრაციის არსებობის შესახებ. 

მუხლი 5. აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის ვალდებულებები ა) ფლობდეს 

აგროტურისტულ მეურნეობას; 

ბ) რეგისტრირებული იყოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 

წარმოებულ ფერმათა/ფერმერთა რეესტრში; 

გ) აგროტურისტული საქმიანობის ფარგლებში მომსახურების მიმღებისათვის შეთავაზებული ან/და მის მიერ 

მოხმარებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის 50%-ს შეადგენდეს ადგილობრივი წარმოების სასოფლო- 

სამეურნეო პროდუქტი; 

დ) რეგისტრირებული იყოს ბიზნეს ოპერატორად. 

შემოსავლების სამსახური შესაბამისი უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოებიდან ყოველ 

წელიწადში ერთხელ გამოითხოვს ინფორმაციას აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტების მიერ 

განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების შესახებ (სტატუსის მინიჭების დღიდან). 

აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტი ვალდებულია, ყოველ წელიწადში ერთხელ, შემოსავლების 

სამსახურს წარუდგინოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა აითვლება 

სტატუსის მინიჭების დღიდან). 

მუხლი 6. აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის შეწყვეტა 

*გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების სამსახური. 

აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველია: ა) განსაზღვრული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა;  

ბ) აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის განცხადება სტატუსის შეწყვეტის შესახებ. 

მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური, დოკუმენტაციის წარდგენის 

მიზნით, სუბიექტს განუსაზღვრავს დამატებით ვადას ერთი კალენდარული თვის ოდენობით. 

თუ აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტის მიერ განხორციელდება აგროტურისტულ საქმიანობა 

ვალდებულებების შესრულების 

გარეშე, შემოსავლების სამსახური მიიღებს გადაწყვეტილებას სტატუსის შეწყვტის შესახებ. ამასთან, 

აღნიშნული იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

  

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება 

აგროტურისტული მეურნეობის ადგილზე შეფასების საფუძველზე, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი 

გასცემს დოკუმენტს, რომელიც მოიცავს: 

ა) დაინტერესებული პირის მიერ, საკუთრების უფლებით ან მართლზომიერი სარგებლობის უფლებით 

არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ან/და უძრავ ქონებაზე წარმართული სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას; 

ბ) დაინტერესებული პირის მიერ აგროტურისტული მეურნეობისა და საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას, 

ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლის უფლებამოსილება არის სახელმწიფოს მიერ მუნიციპალიტეტისათვის 

დელეგირებული უფლებამოსილება, რომლის განხორციელებაზე დარგობრივ ზედამხედველობას 

საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ დადგენილი წესით 

ახორციელებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

 

მუხლი 8. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფლებამოსილება 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს 

აგროტურისტული საქმიანობის სუბიექტების განვითარების ხელშეწყობას და ინფორმაციულ მხარდაჭერას. 

 

მუხლი 9. აგროტურიზმის სახელმწიფო ხელშეწყობა  

ღონისძიებები: 

ა) აგროტურიზმის სტატუსის მქონე სუბიექტებისათვის საგადასახადო შეღავათების დაწესება; 



ბ) აგროტურიზმის სტატუსის მქონე სუბიექტების მიერ სახელმწიფო გრანტის მიღების შესაძლებლობისა და 

მათი შეღავათიანი საკრედიტო რესურსებით უზრუნველყოფა; 

გ) აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება და 

განხორციელება; 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, აგროტურისტულ საქმიანობაში ჩართულ პირთა 

პროფესიული გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით; 

ე) შესაბამის მუნიციპალიტეტებში ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის ხელშეწყობა; 

განსაზღვრული შეღავათები გავრცელდება იმ სუბიექტებზე, რომელთა აგროტურისტული საქმიანობის 

ფარგლებში კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 

ლარს. 

მუხლი 10. 

კანონის 

ამოქმედებასთან დაკავშირებით მისაღები კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 

საქართველოს მთავრობამ არაუგვიანეს 2020 წლის 31 დეკემბრისა დაამტკიცოს აგროტურისტული 

საქმიანობის სუბიექტის სტატუსის მინიჭებისა და შეწყვეტის წესი. 

არაუგვიანეს 2021 წლის 31 დეკემბრისა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრომ შეიმუშაოს და საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს - ადგილობრივი 

პროდუქტის იდენტიფიცირების წესი. 

 

აგროტურისტული რესურსები 

 

ილუსტრაცია 1 საქართველოს აგროტურისტული რესურსები 

აგროტურისტული რესურსები 

 

 

 

ფოტო: ელკანას არქივი 

„წინანდლის ედემი“, კახეთი 

 

 

ადგილობრივ

ი 

კულტურულ

ი 

ტრადიციული 

გარემო, 

სოფლის ყოფა- 
 აგრარული 

მემკვიდრეობა 
ბუნება, 

ბიომრავალფერ 
ოვნება 



 

 

 

 

 

 

აგროტურისტული გამოცდილება 

 

აგროტურიზმის პროდუქტის სპეციფიკა 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

აგროტურიზმის მახასიათებლები, ძირითადი რესურსები 

აგრო–განთავსება (ექსკლუზიური მომსახურება და/ან დამატებითი სერვისია, როდესაც 

შესაძლებელია ღამის გათევა ფერმაში, კოტეჯში, აგრო–სასტუმროში, საწოლი/ოთახის ქირავნობა 

ფერმერის სახლში, აგრო–კემპინგი და სხვ.). 

 

კვებით მომსახურება: კვება ფერმერის ოჯახში ან მის გარეთ ადგილობრივი მაცხოვრებლების ან 

ფერმერების კვების ობიექტებში, რომლებიც არა მხოლოდ ფერმაში დარჩენილი 

დამსვენებლებისთვის, არამედ გარე სტუმრებისთვისაც უზრუნველყოფენ საკვებს. საკვები 

პროდუქტების უმეტესობა შესყიდულია, ან ნაწილობრივ ფერმის მიერ არის წარმოებული. 

 

აგრო-განათლების ელემენტია პირველადი აგროტურისტული სერვისები: ფერმაში პროდუქციის 

წარმოების პროცესზე დაკვირვება. ამ მხრივ ყველაზე პოპულარულია რძის, ღვინისა და ლუდის 

მწარმოებელი საწარმოები. საქართველოში - ტრადიციული მარნები. 

მართმასპინძ 
ლობა (ღამის 

გათევა, კვება); 

გარე 
რეკრეაცია 

(outdoor 
activities). 

პირდაპირი 

გაყიდვები 

განათლება გართობა 



აგრო-განათლების და გართობის ელემენტია წარმოების პროცესში მონაწილეობის სერვისი: 

მონაწილეობა სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში - სხვლა, თიბვა და მოსავლის აღება-დაბინავება, 

ცხოველთა გამოკვება, ძროხის მოწველა ა.შ. 

გარე რეკრეაციაში იგულისხმება სპორტული აქტივობა - საფეხმავლო, საცხენოსნო, ველო ბილიკები. 

ძირითადად ეკოტურისტული აქტივობები (არა მოტორიზებული აქტივობა) და აგრო- თერაპია. 


